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Den gode vargen Alexander Söderberg boken PDF Sjuksköterskan Sophie Brinkmann har ofrivilligt dragits in
i den kriminella världen. Nu är hon internationellt efterlyst och gömmer sig i Prag tillsammans med sin son
Albert. Tommy Jansson, kriminalkommissarie i Stockholm, behöver hitta henne. Hon vet på tok för mycket

om hans smutsiga byk, och planen är att ta livet av henne, för att sedan fortsätta sitt liv i lugn och ro.

På ett kloster i Toscana gömmer sig den utfattige maffiabossen Hector Guzman. Han tänker ta tillbaka sin son
Lothar, sitt imperium - allt som är hans - med råge. Hatet och hämnden är större än godheten hos munkarna

som han lever hos. Nu samlar sig Hector samlar sig för den slutgiltiga striden.

I den tredje och avslutande delen i Alexander Söderbergs trilogi om Sophie Brinkmann och Hector Guzman,
Den gode vargen, rör sig handlingen obönhörligt mot sin mörka slutpunkt.
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